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 رُطئخ : 

ان مغألخ اللٍغبد المعبصشح كبوذ َماب صالاذ     

مضاابس عااذن ثاإه الجاابؽضٕه َالمعىٕاإه   ار عااب د 

المُاقااا المزدااذدح رااأصشاع ثبلمعاابٕٔش اللئُااخ الزاآ 

فشضٍب اللئُُن االَائل الازن ؽراشَا الارابؽخ 

اللئُاااخ  لاااّ فعئااابد معٕزىاااخ ك فااآ صمااابن َم ااابن 

. إال أّن ٌازا ال ٔعىآ ان الليإُٔه االَائال  مؾذدٔهع

لمراابدس اٌملااُا ٌاازي اللٍغاابد ك ار رداإش ثعاا  ا

الّ ان الليخ المىطُقخ فٓ رلك الُقاذ كبواذ  لاّ 

مغاازُٕٔه : االَن : مغاازُِ ليااخ االدة َالدااعش 

َال زبثااخ َالاااشا ح ك َاال اااش : مغاازُِ اللٍغاااخ 

الخبصااخ الزاآ كاابوُا ٔزؾاااذصُن ثٍااب فاآ ؽٕااابرٍ  

الُٕمٕخ ك ٌَزا ٔعىٓ ان الاجبئل العشثٕاخ اؽزاتاذ 

ب الااشان عمٕعٍب ثبللياخ االومُرعٕاخ الزآ واضن ثٍا

ال شٔ  ك ف بوُا ٔ زجاُن ثٍاب َٔااش َن َٔىتماُن 

اٍ  اَ  اهز  الدعش َٔخطجُن ك فإرا  لُا الاّ اواغع

لٍااا  ماااه اماااُس ؽٕااابرٍ   جّاااشَا  ىاااً ثلٍغااازٍ  

الخبصاخ ماه دَن ؽاشط و اَ راشّدد ك ار ان ك مٍا  

فٓ ؽٕبرٍ  العبدٔخ كبن ٔخابلا الاّ ؽاذب كجٕاش لياخ 

َن الٍٕاااب فااآ ال زبثاااخ َاالدة الزااآ كااابوُا ٔلغاااأ

االمُس الغّذٔخ مه الاُن
(i)

. 

َٔجااذَ ان مغااألخ َعااُد اللٍغاابد َاٌمٕزٍااب      

قذٔمااخ فاآ العشثٕااخ   ار رداإش المراابدس الااّ ان 

كضٕشا مه اللئُٕه االَائل ألّاُا فٓ لؾه العبماخ ك 

َلعاال كزاابة ) مااب رلؾااه فٕااً العبمااخ ( لعلاآ ثااه 

ٌااام( ماااه اقاااذ  ال زااات 41ٔؽماااضح ال غااابئٓ )د

اخ فٓ ٌزا الجبةالمرىّ 
(ii)

 . 

َامب اٌمٕخ اللٍغبد العبمٕاخ فااذ َعاذوب وّراب      

ٌام( ٔدإش الاّ رلاك ك ار قابن فآ ٕ٘٘للغبؽع )د

 –ؽاتك هللا  –اؽذِ رُصٕبرً : )) َمزّ عمعَذ 

ثىاابدسح مااه كاا   اال ااشاة ك فإٔاابا ان رؾ ٍٕااب اال 

مع ا شاثٍب ك َمخبسط الابظٍب   فإوك إْن غّٕشرٍب 

ا شاثٍااب َا شعزٍااب مخااشط كاا   ثااأن رلؾااه فاآ 

لااذَٔه َالجلااذَٕٔه ك  شعااَذ مااه رلااك الؾ بٔااخ  ُّ الم

َ لٕك فضٌل كجٕاٌش. َكازلك ارا عامعَذ ثىابدسح ماه 

لااؼ الؾدااُح َالطيااب   لؾااخ مااه م  وااُادس العااُا  َم 

فإٔبا ان رغزعمل فٍٕب اال شاة اَ رزخَز لٍاب لاتابع 

ع ك فإن  ؽغىبع ك اَ رغعَل لٍب مه فٕك مخشعبع ٔغشّٔب

االمزاااااابو ثٍااااااب َٔ خشعٍااااااب مااااااه  رلااااااك ٔ اغااااااذ  

.((صُسرٍب
(iii)

   

َلاازلك رااشِ مااه الضااشَسح دساعااخ اللٍغاابد      

الؾذٔضااخ اَ المعبصااشح   الوٍااب ر دااا كضٕااشا مااه 

الغااامبد اللٍغٕاااخ الاذٔماااخ فضااا   اااه رأصااإلٍب 

لغزَس لٍغٕخ قذٔمخ   َلزلك اٌاز  ثعا  العلماب  

ن المززجعٕه لٍازا المغابن ماه الذساعابد مىاز الااش

الزبعع  دش ثبللٍغبد العشثٕخ  الاذٔمخ َالؾذٔضخ 

ك َقبمُا ثذساعابد  اذح مابرضان رؾزابط الاّ عٍاذ 

عٍٕذ الاّ الؾاابئا العلمٕاخ المزُ ابح مىٍاب ك َقاذ 

عب د ثع  الذساعبد فٓ مغبن دساعخ اللٍغبد 

العشثٕااخ  الؾذٔضااخ ثىزاابئظ عٕااذح َمضمااشح ك َل ىٍااب 

رؾزاابط الاااّ عٍااذ  لمااآ مداازشا للُصاااُن الاااّ 

اؽغه الىزبئظ العلمٕخ ك َ بصاخ أوىاب وملاك الٕاُ  

وب كضٕااشا  ذ  االعٍااضح َالمعااذاد الؾذٔضااخ الزاآ ر غااب ع

 فٓ ٌزا المٕذان .

َمٍمااب ٔ ااه مااه امااش فااإن اللٍغاابد العشثٕااخ       

المؾلٕااخ الؾذٔضااخ  لااّ الااشغ  مااه اوؾشافٍااب  ااه 

االصل )اللياخ العشثٕاخ  الاراؾّ( َرأصشٌاب ثليابد 

عٕبعاااإخ َاقزراااابدٔخ  اعىجٕااااخ كضٕااااشح العااااجبة

َاعزمب ٕااخ ك ل ىٍااب رغزمااع ثاإه دفّزٍااب كضٕااشا مااه 

ال اا   الاراإؼ َان كضٕااشا مااه الماااشداد العبمٕااخ 

 ٌٓ فٓ الُاقع ماشداد  شثٕخ فرٕؾخ .
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َلعل ماه اهاٍش االماُس الزآ اظٍاشد اصاشاع مٍماب 

للٍّغاابد المؾلٕااخ فاآ العرااش الؾااذٔش الىتشٔاابد 

اااااااابط االعزمب ٕاااااااخ الزااااااآ سأد أن اللياااااااخ ال ر

ب ثؾغت الزاذ  اَ الزاب ش فآ الاضمه ثال  ص ؽّٕزٍ 

ثؾغت قاذسرٍب  لاّ ادا  دَسٌاب االعزماب ٓ ثإه 

َمااْه ٔىطاُوٍااب َرغاازغٕت  للزعجٕااش  ااه رغاابسثٍ  

َمتاااابٌش ؽٕاااابرٍ  َرؾإااااا االرراااابن َالزااااابٌ  

ثٕىٍ 
(iv)

 . 

 

 صُد الابف فٓ لٍغخ مذٔىخ الىبصشٔخ

 دساعخ رطجٕإخ

خ عيشافٕخ َاععخ ك رد ل مذٔىخ الىبصشٔخ سقع    

َرضاااّ   لٕطااابع مزىُ ااابع ماااه الغااا بن ك ار ٌىااابا 

الااشَْ الاازْ ٔغاا ه الشٔااا ك ٌَىاابا مااه ٔعاإ  

فٓ المذٔىخ ٌَىبا مه ٔغمع ثٕه االمشٔه ك فض  

 ه اوبط مزىالٕه ثإه المذٔىاخ َالشٔاا َالعإ  

فٓ الجبدٔخ . َثغجت َعُد ٌزي الجٕئابد المخزلااخ 

زآ اومابص ثٍاب ظٍشد ثع  الخربئص اللٍغٕخ ال

َإْن ٔ بد الغىُة العشاقٓ  –ع بن ٌزي المؾبفتخ 

َماااه ٌااازي  –ٔزغااا  ثراااابد لٍغٕاااخ مزدااابثٍخ 

الخراابئص اللٍغٕااخ ا ااز فٍ  فاآ وطااا صااُد 

الااابف ك الاازْ ٔعااذ مااه اهااٍش االصااُاد اللئُااخ 

الزٓ رؾذس ريّٕشاد وطإخ مشّدٌب طشٔاخ وطا ٌزا 

لا   الرُد ك  لّ الشغ  مه أّن الليإُٔه االَائال

 ٔيالُا ٌزي الزيّٕشاد .

َقذ ا زشوب صُد الابف مه دَن عاُاي ك لعماب     

لٍزا الرُد مه ريّٕشاد صاُرٕخ مزعاذدح ك فلازلك 

ااااذ اضم اااابن  ااااش  عٍااااُد العلمااااب   ٍْ ؽبَلىااااب َع

الاااذمب  َالمؾااذصٕه الاازٔه دسعااُا ٌاازي التاابٌشح 

َكزلك  شضىب ألهٍش الزؾُالد الرُرٕخ لراُد 

ىبصااشٔخ ك مااع ركشوااب الااابف فاآ لٍغااخ مذٔىااخ ال

 ألهٍش األلابظ الزٓ ؽذس لٍب ريّٕشاد صُرٕخ .

 صُد الابف : 

مااه المعلااُ  أّن لعلمااب  الليااخ األَائاال عٍااُدا    

طِّٕجااخ فاآ دساعااخ األصااُاد اللئُااخ ك إر رُالااذ 

عٍُدٌ  فٓ ررىٕا األصُاد قرذَا مه   لٍب 

الؾااابظ  لااّ ليااخ الاااشان ال ااشٔ  الاازْ ؽاتااً هللا 

لِّ هاآ و ك َٔ عااذع العماال الاازْ قااب  ثااً رعاابلّ مااه كاا

الخلٕاال ثااه اؽمااذ الاشإٌااذْ مااه ثااُاكٕش األ ماابن 

الزٓ اٌزمذ ثبألصُاد اللئُخ ك إر ا زابس رشرٕات 

معغمااً )العاإه(  لااّ أعاابط مخاابسط الؾااشَف 

مجزاااذئبع ثأصاااُاد الَؾْلاااا . َثعاااذي  رُالاااذ عٍاااُد 

اللياإُٔه فاآ ررااىٕا األصااُاد ك َلعاال عاإجًُٔ 

إر ظل كزبثً مىبسح رٍذْ َماْه رجعاً مه أهٍشٌ    

مه اللئُٕه فٓ ررىٕا األصُاد َثٕبن صابرٍب 

. َكااازلك اثاااه عىااآ َاثاااه عااإىب َالضمخداااشْ 

َالغ بكٓ َغٕشٌ 
(v)

 . 

 : لابف َصازٍب مه ؽٕش الغٍش َالٍمظمخشط ا

سأِ عااإجًُٔ أن مخاااشط الاااابف )) ماااه أقراااّ 

اللغاابن ك فلاا  ٔىؾااذس اوؾاااذاس ال اابف الااّ الاااا  ك 

د إلّ مب فُقٍب مه الؾىك األ لّ .((َررعذ
(vi)

. 

ٌم( فٓ رؾذٔذي لمخاشط 1ََٕٖافاً اثه عىٓ )د

الاااابف فاااابن : )) َّمماااب فاااُى رلاااك ماااه أقراااّ 

اللغبن مخشط الابف ك َمه أعال رلك َأدوّ إلّ 

ماذ  الا  مخشط ال بف((
(vii)

 . 

فبلااابف َال اابف صااُربن لٍُٔاابن
(viii)

ك ٌَاازا مااب 

ًع الااذقٕا  لمخااشط الااابف أسادي عاإجًُٔ فاآ َصااا

 ىذمب مٕزضٌب  ه صُد ال بف فابن : )) إوٍّب مه 

أقرّ اللغبن فلا  رىؾاذس اوؾاذاس ال ابف إلاّ الاا  

َرراااعذد إلاااّ ماااب فُقٍاااب ماااه الؾىاااك األ لاااّ ك 

َالااذلٕل  لااّ رلااك أوّااك لااُ عبفٕااَذ ثاإَه ؽى ٕااَك 

خاا ع  فجبليااذ صااّ  ق لااَذ : قااا ك قااا ك لاا  رااَش رلااك م 

ماب ثعاذٌب ماه ؽاشَف ثبلابف َلُ فعلزً  ثبل بف َ

لَّك  لاااّ أّن  اللغااابن ا ااالز رلاااك ثٍاااهز ك فٍااازا ٔاااذ 

معزمااذٌب  لااّ الؾىااك األ لااّ َلعاال الغااجت فاآ 

اض  ن ثٍزي الؾشَف ٌاُ أّن الىابطا ال ٔغازطٕع 

أْن ٔجلااَ  مُضااَع الؾااشفع مااه لغاابوً مُضااعً مااه 

الؾىك. ((
(ix)

 . 

ٌااااام( أّن الاااااابف َٖٗٙسأِ اثاااااه ٔعااااإ  )د    

ؽاذو ك َأوٍماب لٍُٔزابنع َال بف فٓ ؽّٕاض َا
(x)

ك فآ 

ٌم( فٓ مخشعٍب : 4ٖٖؽٕه قبن اثه الغضسْ )د

))أقرّ اللغابن مماب ٔلآ الؾلاا كَماب فُقاً ماه 

الؾىاااك ٌَاااُ الاااابف .... َمخاااشط الخاااب  أقراااّ 

اللغبن مه أعال مخشط الابف. ((
(xi)

 . 

ٌااام( فاااشأِ أّن الاااابف 4َٕٗأماااب اثاااه عااإىب )د

الابف  َالخب  رخشعبن مه المخشط واغً ك َل هز 

ر ُن ثؾجظو رب ب للٍُا 
(xii)

. 

َأماااب ماااب ٔخاااص صاااازٍب ماااه ؽٕاااش الغٍاااش       

َالٍمظ فاذ ا  زلعا فٍٕاب   ار رٌات عإجًُٔ إلاّ 

أن الااابف صااُد مغٍااُس َ ااّذٌب مااه الؾااشَف 

الداااذٔذح
(xiii)

ٌااام( قااابن إوٍاااب َكااازلك الاااشاصْ د). 

صُد مغٍُس
(xiv)

. 

َرٌاات ثعاا  الجاابؽضٕه المؾااذصٕه إلااّ أوٍااب       

مااُطك ار سأِ الااذكزُس إثااشإٌ  أواإظ صااُد مٍ

اؽزمبن أن ٔ ُن العلمب  األَائل قاذ َصااُا وطااب 

لٍغٕااب للااابف ٔ دااجً إلااّ ؽااذ كجٕااش صااُد الياإه ك 
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ٌَااُ وطاااا للاااابف ٔداإع فااآ الغاااُدان َثعااا  

اوؾب  العشاى
(xv)

.َرٌت الذكزُس رماب  ؽغابن إلاّ 

ااااّشا  قاااذ ا طااااَا فااآ  جااابسح أّن )) الىؾااابح َال

((مغٍااُسا
(xvi)

ّ رلااك رٌاات الااذكزُس اؽمااذ . َالاا

مخزاابس  مااش
(xvii)

.فاآ ؽاإه رٌاات الااذكزُس كماابن 

ثدش الّ اؽزمبلٕخ أّن  لماب  العشثٕاخ  قاذ َصااُا 

وطاب للاابف ٔداجً )الغإ  الابٌشٔاخ( ٌَاُ صاُد 

ٔمضل مغٍُس الابف
(xviii)

. 

َالاااشاعؼ أّن عااإجًُٔ مرااإت فااآ َصاااا       

صااُد الااابف ك َلعاال و طاٍااب قااذٔمب ٔخزلااا  ّمااب 

ن ٌَاازا لاإظ غشٔجااب ك فإوىااب الٕااُ   لٕااً وؾااه اٖ

وىطا )الضبد( ثد ل مخزلا  مب وطاً األَائل ار 

ٔرعت وطاٍب  لّ َفاا مخبسعٍاب األصالٕخ ؽزاّ 

ال و اابد و مِّٕااض ثاابللاع ثاإه الضاابد َالتااب  ك َلعاال 

  ُامل  ذح اّدد إلّ ٌزا الزيٕٕش الرُرٓ .

َفض   ه رلك فاإّن عإجًُٔ ؽإَه َصاَا الاابف 

مغٍااٌُس َلااُ أساد صااُرب ٔدااجً   لااّ أوٍّااب صااُدٌ 

اليااإه لماااب َصاااا الاااابف ثأوٍّاااب صاااُد هاااذٔذ ك 

َالعاإمب اوااً َصااُد الياإه َالخااب  أوٍمااب مااه 

األصُاد الّش ُح
(xix)

. 

َصٔااااابدح  لاااااّ رلاااااك فغااااإجًُٔ أدسا ٌااااازي      

األصاااُاد ٌَااآ الزااآ رغااامّ الغااإ  الابٌشٔاااخ ك 

الاش ٕااخ غٕااش المغزؾغااىخ فاازكشٌب فاآ الؾااشَف 

صىاإه َأسثعاإه ؽشفااب ثؾااشَف َر ااُن افااابن : ))

غٕااش مغزؾغااىخ َال كضٕااشح فاآ ليااخ َمااْه رشرضااّ 

 شثٕزً ك َال رغزؾغه فٓ قاشا ح الااشان َال فآ 

الداااااعش ك ٌَااااآ : ال ااااابف الزااااآ ثااااإه الغااااإ  

َالابف.((
(xx)

. 

َو اااشعؼ أن اال اااز ف ثااإه راغااإش عااإجًُٔ      

َالمؾااذصٕه فاآ صااابد ٌاازي األصااُاد ٔعااُد إلااّ 

 غٍش َالٍمظ .ا ز فٍ  فٓ ماٍُ  ال

َماااه الم ؽاااع أن عااإجًُٔ َاثاااه عىااآ ؽاااذدَا 

مخااشط الااابف ثعااذ صااُرٓ الياإه َالخااب  ك  لااّ 

 الشغ  أوٍمب صُربن ؽى ٕبن مزأ شان .

َرٌت الاذكزُس كمابن ثداش إلاّ أن عإجًُٔ َاثاه 

عىٓ ل  ٔذسكب مخبسط ٌازي األصاُاد   ألواً ٔاشِ 

((يٕه َالخب  مه مىطاخ رلٓ اللٍابح.أن )) ال
(xxi)

.  

ؽاإه ٔااشِ الااذكزُس إثااشإٌ  أواإظ اوااً مااه  فاآ

المم ه  ّذ ٌزي الؾشَف مه مخاشط َاؽاذو ارا ماب 

َّعاااعىب دائاااشح المخاااشط لزدااامل مىطازااآ اللٍااابح 

َالطجا اللٕه المزغبَسٔه
(xxii)

. 

ٌَىبا مه ٔشِ أن الابف َال ابف ماه مخاشط     

َاؽاااذ ك َان صاااُد الاااابف ٌاااُ المابثااال الماّخااا  

لل ااابف
(xxiii)

ىُٕ عااإجًُٔ ك فااآ ؽااإه َافاااا كااابوزٕ

َاثااااه عىاااآ فاااآ رشرٕجٍمااااب فااااابن : )) َرشرٕاااات 

رشرٕات  –كمب عاب   ىاذ عإجًُٔ  –المخبسط ٌ زا 

صؾٕؼ ثراخ علّٕخ ملؾُظخ.((
(xxiv)

. 

 صُس وطا الابف فٓ لٍغخ مذٔىخ الىبصشٔخ : 

مااب ٔغاامّ ثاابلغٕ  أَال : الىطااا ثبلااابف )كبفاابع( )

 الابٌشٔخ( : 

ااابف ٔ عااذ ٌاازا الىطااا ٌااُ الداابئع فاآ وطااا ال    

/ ك َالعااإمب أن ٌااازا الىطاااا لاااً gثراااُسح )َا( /

عزَس قذٔمخ فآ رشاصىاب الااذٔ    إر أهابس عإجًُٔ 

ي فااآ كااا   ثعااا  العاااشة ك فاااابن : إلاااّ َعاااُد

َال اااابف الزاااآ ثاااإه الغاااإ  َالااااابف. (())
(xxv)

ك 

َ اااذٌب ماااه الؾاااشَف ))غٕاااش المغزؾغاااىخ  َال 

كضٕشح فٓ ليخ مه رشرضّ  شثٕزً ك َال رغزؾغه 

اشان َال فٓ الدعش.((فٓ قشا ح ال
(xxvi)

.َركش اثه 

عىٓ
(xxvii)

ٌم(ٕٖٔك َاثه دسٔذ )د
(xxviii)

أن ٌازا  

 الرُد ال ُٔعذ إال فٓ ليخ ضعٕاخ .

ٌاام( ٌاازا 1ََٖ٘صااا اؽمااذ ثااه فاابسط )د     

الراااُد ثاُلاااً : )) الؾاااشف الااازْ ثااإه الاااابف 

َال اابف َالغاإ  ((
(xxix)

ك َ ااضا ٌاازي اللٍغااخ إلااّ 

الاإمه أٌاال الاإمه فااابن : إوٍااب )) ليااخ عاابئشح فاآ 

مضاال )عماال( إرا اضااطشَا  قاابلُا : َكماال ((
(xxx)

ك 

مغزدٍذا ثاُن أثٓ األعُد الذ  لٓ
(xxxi)

 : 

 َال اَكُن لَ ذس الَ ُ ع َكذ وضغذ

 َال اَكُن  لجبة الذاس مَ اُن

َ ضٔذ ٌازي اللٍغاخ إلاّ ثىآ رمإ  
(xxxii)

ك َالاّ 

ى  مه ثىٓ أعذ ثىٓ غ 
(xxxiii)

. 

 َٔ عذ ٌزا الراُد ماه ثابٔاب الليابد الغابمٕخ ك    

إر ٔاااشِ الاااذكزُس سمضااابن  جاااذ الزاااُاة أن ٌااازا 

اضثاااذان ثااإه الاااابف َال ااابف مُعاااُد فااآ اللياااخ 

( أْ )قااااُن( ك َفاااآ Kolالعجشٔااااخ ك فٕاُلااااُن )

( أْ ق ّذا  ك َفٓ الؾجدٕخ Kdamاٖسامٕخ َكذزا  )

( أْ قب َ Koma: كُمب )
(xxxiv)

 . 

فٓ ؽٕه رٌت الذكزُس طً ثبقش إلّ أن األصل فآ 

َ اااااابم ( ثبل ااااااابف لاتااااااخ كل اااااابم  ٌااااااآ )َكل

اال غمٕخ
(xxxv)

. 

الزٓ عاب د فآ لٍغاخ أٌال مؾبفتاخ  َمه األلابظ

 الَ مش : فٓ الامش : فٓ قبن  ْ قبس : َكبنر

 الشَكجخ : فٓ الشقجخ  الؾكز : فٓ الؾا

 الَ رت : فٓ الارت  : فٓ قجش َكجش

 َكبَ  : فٓ قبَ  ٓ : فٓ سقٓ سكّ 

ح  ُّ ح الَ  ُّ َك : فٓ  بها : فٓ الا   بهع

 : فٓ ماذاد  مَ ذاد
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َغٕشٌب مه األلابظ الزٓ ر جذن فٍٕب الابف )كبفبع( ك 

ٌَزا ال ٔعىٓ أوٍا  ٔجاذلُن كال صاُد للاابف إلاّ 

)الَ بف(   ثل أن ٌىابا ألابظابع عاب د ثبلاابف ماه 

 دَن أن ٔجذلٌُب )كبفب( ك مىٍب : 

 الابوُن 

 قرش 

 قبع  

 ثُى ) لّ اٖلخ المُعٕإخ المعشَفخ(

 قعطبس 

 قعغ  

مااه األلااابظ الزاآ ثإااذ مؾبفتااخ  لااّ  َغٕشٌااب

 وطاٍب ثرُسرٍب األصلٕخ . 

َٔجاااذَ أن الغاااجت فااآ هااإُو إثاااذان الاااابف      

)كبفبع( ٌُ مه اعل الغىُػ إلّ الرُد المغٍاُس 

ك ألواااً أكضاااش م  ماااخ ماااع لٍغاااخ أٌااابلٓ مذٔىاااخ 

الىبصااشٔخ   الن كضٕااشاع مااه الىاابطإه لٍاا  عاازَس 

لااا  الاااذٔه قجلٕاااخ ك َالعااإمب أن الاااذكزُس اؽماااذ  

الغىااااذْ سأِ أن أكضااااش الاجبئاااال العشثٕااااخ  رىطااااا 

الابف مغٍُسح ))ثٕه الابف َال بف ((
(xxxvi)

  

َو ااشّعؼ أن وطااا الااابف  )كبفااب( لاإظ إثااذاال      

َإومب ٌُ وطا  بص الن ٌزا الرُد مُعُد فٓ 

العشثٕخ  َلا  ٔ زات لاً الدإُو ثغاجت ان الااشان 

لك ال ااشٔ  عااب  ثبلليااخ الارااؾّ االومُرعٕااخ َكااز

الدعش العشثٓ ك ٌَزا مب رٌت إلًٕ الذكزُس غبلات 

المطلجٓ
(xxxvii)

إال أن مٕل الىبطإه إلّ األصُاد  

 المغٍُسح ععل ٌزا الرُد هبئعبع فٓ لٍغزٍ  

َٔجذَ أن الزاغٕش الرُرٓ لٍزا اضثذان ٔعاُد إلاّ 

أن الاااابف ماااه المخاااشط واغاااً للغااإ  الابٌشٔاااخ 

 )الَ اااابف( أْ مااااه اللٍاااابح ك إر ٔىؾااااجظ الٍااااُا 

ثبررااابن أدواااّ الؾلاااا َالعااإمب فااآ رلاااك اللٍااابح 

ثأقرّ اللغبن ص  ٔىارال  ضاُا الىطاا اوارابال 

مابعئاااب فٕؾاااذس الٍاااُا  صاااُرب اواغبسٔاااب هاااذٔذا 

مغٍُساع ٌُ صُد )الَ بف( َقذ أدسا اثه فبسط 

ٌاام( ٌاازا الرااُد ك ار قاابن : )) فأمااب ثىااُ 1ٖ٘)د

رمٕ  فإوٍ  ٔلؾاُن ال بف ثبللٍابح ؽزاّ ريلاظ عاذاع 

اُلااُن : الاااُ  : الَ ااُ  ك فز ااُن ثاإه ال اابف ك فٕ

َالابف ٌَزي ليخ فٍٕ .((
(xxxviii)

 . 

 

 صبوٕب : و طا  الابف غٕىعب : 

معلااُ  أن مخااشط )الياإه( ٌااُ أدوااّ )الَؾْلااا(     

مه الا  ٌٓ صاُد الخاب 
(xxxix)

ك َردازشا اليإه 

مااع الااابف فاآ صاااخ الغٍااش
(xl)

ك إال أن الياإه مااه 

ً صااُد األصااُاد )الش ااُح( ثخاا ف الااابف فإواا

)هذٔذ(
(xli)

. 

َقذ َسد ٌزا اضثاذان ثإه الراُرٕه قاذٔمبع ك إر     

ٌم( أن العاشة قاذ ٖٔ٘ركش أثُ الطِّٕت الليُْ )د

ران ك َماه  قبلذ : اليمض  ماه الىابطع َالاماض  : الاشع

ال  ٕش فًٕ ك َمه رلك قُلٍ  : غليال فآ االس  

ٔيليل  غليلخع َغليابالع ك َقلاال ٔالاال َقلاابال ك إرا 

فٓ األس  ك ثمعىاّ عابس فآ األس  ثخاّاخو رٌت 

َعش خو 
(xlii)

. 

َٔجذَ أن الزابسة ثٕه المخشعٕه ثٕه صُرٓ      

الابف َاليٕه ٌُ مذ بح ٌازا اضثاذان ك فضا   اه 

المٕاال إلااّ الىطااا ثبلرااُد الشِّ ااُ ٌَااُ الياإه ك 

لداااذح الىطاااا ثبلاااابف ععلٍااا  ٔمٕلاااُن إلاااّ ٌااازا 

 اضثذان .

 غٕىبع مىٍب :  َمه األلابظ الزٓ وطاُا الابف

 َغل  : فٓ قل  

 ميطّخ : فٓ ماظّ )للمجشاح(

ش : فٓ ثبقعش )اع   ل (  ثبغع

 غىٕىخ : فٓ قىٕىخ

 غش بن : فٓ الاشآن

 ثشريبن : فٓ الجشرابن . )َغٕشٌب مه األلابظ( 

َمه اليشٔت فٓ األمش أن ٌىبا ألابظبع فآ أصالٍب 

ال أوٍاااا  وطاٌُااااب قبفااااب  بلرااااخ عااااب د ثاااابليٕه إ

 : َمىٍب

 قبص : فٓ غبص 

 قعذح : فٓ الَيذا  

 قضان : فٓ غضان

 اقىٕخ : فٓ أغىٕخ 

 هال : فٓ ه يل . َغٕشٌب مه األلابظ .

َلعااال الزاااابسة المخشعااآ ثااإه ٌااازٔه الراااُرٕه 

ٌَاازا مااب قبلااً الاااذمب  ٌااُ مااذ بح  ٌاازا الالاات ك 

َكااازلك وطاٍااا  لٍااازي ال لمااابد ٔراااُد )قااابف( 

األدا  مضخ  فًٕ وُو مه الداذح راز َ   َطجٕعاخ 

الااازْ ٔزغااا  ثااابلغىُػ إلاااّ األصاااُاد الداااذٔذح 

َالماخمخ . َثزلك ٔم ىىب راغٕش ٌزي التبٌشح فٓ 

ضاااُ   لااا  األصاااُاد الؾاااذٔش . أّن الرااالخ ثااإه 

ٌازٔه الرااُرٕه الااابف َالياإه أوٍمااب مااه مخااشط 

َاؽذ ٌَُ أقرّ الؾىَك  ىذ اللٍبح
(xliii)

. 

 

 صبلضب : وطا الابف عٕمبع: 

ظ اللغابن ثٕىاً َثإه إّن مخشط الغإ  ٌاُ َعا    

َعااظ الؾىَااك األ لااّ َمعٍااب فاآ المخااشط واغااً 
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 الداااااإه َالٕااااااب 
(xliv)

ٌَاااااآ مااااااه الؾااااااشَف ك

الدذٔذح
(xlv)

 . 

َقذ ركش صابؽت اللغابن  اه ٌازا اضثاذان ثإه     

الرااااُرٕه ك إر عااااب  فاااآ ؽذٔضااااً  ااااه )الغااااّص 

َالاّص( فاابن : )) َلإظ الغاصع ثعشثآ ك ٌَاُ 

ٓ الغااصِّ مااه كاا   العغاا  ك َليااخ أٌاال الؾغاابص فاا

َالاّص . ((
(xlvi)

. 

َالغّص ٌُ الط   ٔ طلّ ثً الؾبئظ َغٕاشي َماه 

األلابظ الزٓ عاب  وطاٍاب ثابلغٕ  ٌَآ فآ أصالٍب 

 ثبلابف مىٍب : 

 الغجلَخ : فٓ الاجلخ طشٔظ : فٓ طشٔا 

س   الَغْشَٔخ : فٓ الاشٔخ عبدس : فٓ قبدع

 عبع  : فٓ قبع  الغْشثخ : فٓ الاْشثَخ 

س : فٓ  شْٔظ : فٓ إثشٔا اث قعذس عذع

  بعل : فٓ  بقل علٕل : فٓ قلٕل 

 سعفٕظ : فٓ سفٕا عشعٔت : فٓ قشٔت 

 عبعٓ : فٓ قبعٓ 

َٔجذَ أن الزاغٕش الرُرٓ لٍازا المىؾاّ َفآ     

ضُ   ل  األصُاد الؾذٔش ٌُ أن أصُاد اللٕه 

الزاآ عاابَسد الااابف رعااشف فاآ  لاا  األصااُاد 

ٔرااعذ ثأصااُاد اللاإه األمبمٕااخ َ ىااذ الىطااا ثٍااب 

أدن اللغبن وؾُ الؾىك األ لاّ أَ ٍٔاجظ وؾاُ قابو 

الا    فب ألصُاد اللٕه الخلإّخ الزٓ ٔرعذ  ىاذ 

الىطا ثٍب أقرّ اللغبن أَ ٍٔجظ ٌَزي األصُاد 

الخلإااخ ٌاآ الازؾااخ الماخمااخ َاأللااا الماخمااخ 

َالضمخ ََاَ المذّ 
(xlvii)

. 

َقاااذ صجاااذ ماااه الزغااابسة الراااُرٕخ أن صاااُد     

ال غاااشح َٔاااب  الماااّذ َالازؾاااخ اللااإه األمااابمٓ ) 

المشقاخ َألا المذ( ٔغزة الرُد الازْ مخشعاً 

مه أقرّ الا  كبلابف َال بف إلّ األمب  َصُد 

الااابف الاازْ مخشعااً مااه اللٍاابح إرا اوغاازة إلااّ 

األمااب  فاآ الااا   ااشط مااه َعااظ الؾىَااك ك أْ مااه 

مخشط الغٕ  الزٓ رىبظش الابف فٓ صاازٓ الغٍاش 

 َالدذح .

َا ٌاازا اضثااذان إلااّ صااُد الغاإ  ك َلاازلك آصااش    

ألوااً أكضااش هااذح ممااب ٔغااب ذ فاآ َضااُػ الرااُد 

 َالغش خ فٓ األدا  .

 

 ساثعبع: و طا  الابفع كبفبع : 

مه المعلُ  أّن مخشط )ال بف( ٌُ ماه أعاال      

مُضع الابف مماب ٔلٕاً ماه الؾىاك األ لاّ
(xlviii)

ك  

ٌَٓ صُد مٍمُط هذٔذ
(xlix)

. 

ماااه التاااُاٌش َرعاااذ ظااابٌشح إثاااذان الاااابف كبفاااب 

الاذٔمااااااخ فاااااآ العشثٕااااااخ  ك إر أهاااااابس الاااااااّشا  

ٌاام( إلااّ ٌاازا اضثااذان فاآ راغاإش قُلااً 2ٕٓ)د

طَْذ  رعبلّ :  َمب   ك دع إعَرا الغز ( ٔٔ)الز أُش/ ََ

اطذ( ثبلاابف ٌَماب  فابن : )) قاشا ح  جاذ هللا )ق دع

ليزاااابن ك َالعااااشة راااااُن : الااااابفُس َال اااابفُس ك 

الؾشفابن فآ المخاشط َالااع َال اع ك إرا راابسة 

رعبقجب فٓ الليبد.((
(l)

. 

َ ضٔااذ لٍغااخ إثااذان الااابف كبفااب إلااّ قجٕلااخ      

قااشٔ 
(li)

ك َلعاال مااب فاآ صااُد ال اابف مااه صاااخ 

الٍمااظ كاابن مااذ بح لٍاازا اضثااذان ك إر ان قشٔدااب 

قجٕلااخ ؽضااشٔخ ارغاامذ ثبلزااأوٓ فاآ األدا  فلاازلك 

عىؾااذ إلااّ إثااذان الرااُد المغٍااُس ٌَااُ الااابف 

قشٔاات مىااً فاآ المخااشط ٌَااُ   ثرااُد مٍمااُط

 ال بف .

ٌَىاابا مغمُ ااخ مااه األلااابظ ك عااب  فٍٕااب إثااذان 

 الابف كبفبع َمىٍب : 

 َكذ: فٓ َقذ 

 كعزل : فٓ قزل 

 كبرل : فٓ قبرل 

 َكعؼ : فٓ َقؼ .

َلعاال المٕاال إلااّ الىطااا ثبلرااُد المٍمااُط     

 )ال بف( ٌُ الزْ د ب إلّ ٌزا   اضثذان .

زيٕٕاشاد الراُرٕخ الزآ كبن ٌزا  شضاب ألهاٍش ال

رؾذس لرُد الابف فٓ مذٔىاخ الىبصاشٔخ ك َلعال 

متبٌش الزطُس الرُرٓ فٓ الىطا ٌُ مذ بح ٌزا 

ا  اضثذان ك َالعٕمب أن الزطُس الرُرٓ ٔااع إعجابسع

 لااّ الىاابطإه ك ألوااً ٔخضااع فاآ عاإشي لاااُاوٕه 

صاابسمخ ال ا زٕاابس لنوغاابن فٍٕااب ك َال ألؽااذ  لااّ 

ريٕٕش مب رادْ إلًَٕقاٍب أَ رعُٔاٍب أَ 
(lii)

. 

َصٔبدح  لّ رلك فإن متبٌش الزطُس الرُرٓ      

ٔازرش أصشٌب  لّ ثٕئخ معٕىاخ َ راش  ابص َال 

ااااَا اللياااابد  و ااابد وعضااااش  لااااّ رطااااُس صااااُرٓ لَؾع

اضوغبوٕخ عمٕعٍب فٓ صُسح َاؽذح   الن ظشَف 

الضمبن )االعزمب ٕخ َاالقزربدٔخ َالغٕبعٕخ( لٍب 

المؾلٕااخ َفاآ رطُسٌااب  األصااش ال جٕااش فاآ اللٍغاابد

َكااازلك ظاااشَف الم ااابن )الغيشافٕاااخ َالطجٕعٕاااخ 

َالجٕئٕااخ َالمىب ٕااخ َغٕشٌااب ( لٍااب ٌاآ األ ااشِ 

 رأصٕشاد َاضؾخ فٓ رطُس األصُاد اللئُخ .

َلعل مب َعاذوبي فآ دساعازىب ٌازي ٌاُ  ٕاش دلٕال 

 لّ اصش رلك العُامل فٓ الزيٕشاد الراُرٕخ الزآ 

 بصشٔخ . ؽذصذ لرُد الابف فٓ مذٔىخ الى
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 الخبرمخ : 

ثعذ ؽمذ هللا َرُفٕاً كبوذ ٌزي الذساعاخ مخزراخ 

ثعاااش  الزيٕاااشاد الراااُرٕخ لراااُد الاااابف فااآ 

مذٔىخ الىبصاشٔخ ك َؽبَلىاب عبٌاذٔه  اش  آسا  

الاااذمب  َالمؾااذصٕه فاآ راغاإش اضثااذان الرااُرٓ 

 لٍزا الرُد .

َقذ رُّصل الجؾش إلّ ثع  الىزبئظ َالؾابئا     

ان الزطُس الراُرٓ لراُد الاابف العلمٕخ َمىٍب 

فااآ مذٔىاااخ الىبصاااشٔخ ٔ عاااذ عاااض اع ماااه الزطاااُس 

الرااُرٓ الاازْ لؾااا ٌاازا الرااُد فاآ اللٍغاابد 

العشثٕخ  الاذٔماخ ك الزآ رعاذ ٌازي المذٔىاخ امزاذاداع 

 لزلك اللٍغبد الاجلٕخ الاذٔمخ .

َكااازلك َعاااذوب أن الزطاااُس الراااُرٓ لراااُد     

لزطااُس الااابف فاآ مذٔىااخ الىبصااشٔخ ؽااذس ثاعاال ا

الليُْ الزْ ٔؾرل فٓ اللٍغبد ثرُسح  بماخ   

الن اللٍغاااااخ  شضاااااخ للزطاااااُس فااااآ أصاااااُارٍب 

 َماشدارٍب َدالالرٍب َقُا ذٌب .

إال إوىب وغذ أن ٌزا الزطُس الرُرٓ لألصُاد      

ؽااذس مااه رلاااب  واغااً ثطشٔاااخ آلٕااخ ال د اال فٕااً 

لنسادح اضوغبوٕخ . فلزلك َعاذوب صاُد الاابف قاذ 

 ٌااااااآ إلاااااااّ أسثعاااااااخ أصاااااااُادريّٕاااااااش وطااااااااً 

كَاليٕهك َالغاإ  ك َال اابف( َلعاال المٕاال )ال اابف

ك أَ المٕال  إلّ عٍش األصُاد فآ ثعا  األلاابظ 

إلااّ الرااُد المٍمااُط فاآ ثعضااٍب اٖ ااش كاابن 

الغاااجت الاااشئٕظ فااآ ٌااازا اضثاااذان ك فضااا   اااه 

الزابسة المخشعٓ ثإه الراُد المجاذن َالراُد 

 المجذن مىً .

ضٕااشاع مااه األلااابظ َكاازلك كدااا الجؾااش  ااه أن ك

المجذلخ فٓ اللٍغاخ الؾبلٕاخ لمذٔىاخ الىبصاشٔخ لٍاب 

 عزَس فٓ الزشاس الليُْ الاذٔ  .
 

ٔ ىتش :  فٓ اللٍغبد العشثٕخ ك د. اثشإٌ  اوإظ  .ٔ

 :ٔٔ  . 

ٔ ىتش:ماااب رلؾاااه فٕاااً العبماااخ كلعلااآ ثاااه ؽماااضح  .ٕ

 ٖال غااابئٓ ك رؾااام : د.سمضااابن  جاااذ الزاااُاة: 

 ماذمخ المؾاا. 

 .  ٙٗٔ/ٔ: الغبؽع :  الجٕبن َالزجٕٕه .ٖ

 . ٘ٔالليخ االعزمب ٓك د. ٌذعه :  ٔ ىتش :   ل  .ٗ

ٔ ىتش :  المذ ل الّ  ل  الليخ ك د. سمضبن  جاذ  .٘

 .  ٘ٔ-ٖٔالزُاة : 

 .    ٘ٙ/ٕكزبة عٕجًُٔ :  .ٙ

 .  24ٕ/ٔعش صىب خ اض شاة :  .2

 .  ٘ٙ/ٔٔ ىتش :  العٕه :  .4

 .  2ٕٗ/ٕكزبة عٕجًُٔ :  .1

 .  ٕٗٔ/ٓٔٔ ىتش :  هشػ المارل :  .ٓٔ

الىدااش فاآ الاااشا اد العدااش ك الثااه الغااضسْ :  .ٔٔ

ٔ/ٕٓٓ  . 

 أعااجبة ؽااذَس الؾااشَف ك الثااه عاإىب:  ٔ ىتااش : .ٕٔ

2ٗ  . 

 .  ٖٗٗ/ٗٔ ىتش :  كزبة عٕجًُٔ :  .ٖٔ

ٔ ىتش :  ص صخ كزت فٓ الؾشَف )الخلٕال ك َاثاه  .ٗٔ

 .  ٖٗٔالغ ٕذ ك َالشاصْ( : 

ٔ ىتاااش :  فااآ األصاااُاد اللئُاااخ ك د. إثاااشإٌ   .٘ٔ

 .  4ٙ-4٘أوٕظ : 

ٔ ىتش :  مىبٌظ الجؾش فٓ الليخ ك د. رمب  ؽغبن  .ٙٔ

 :1ٙ  . 

ٔ ىتااااش :  دساعااااخ الرااااُد الليااااُْ ك د. اؽمااااذ  .2ٔ

 .  ٕٖٗمخزبس  مش : 

كد. كمابن  -األصاُاد  –ٔ ىتش :   ل  الليخ العاب   .4ٔ

 .  ٔٗٔثدش : 

 .  ٖٗٗ/ٗٔ ىتش :  كزبة عٕجًُٔ :  .1ٔ

 .  ٕٖٗ/ٗكزبة عٕجًُٔ :  .ٕٓ

ك د. كمابن  -الصُاد ا –ٔ ىتش :   ل  الليخ العب   .ٕٔ

 .  1ٓٔثدش : 

ٔ ىتاااش :  فااآ االصاااُاد اللئُاااخ : د. اثاااشإٌ   .ٕٕ

 .  2ٔٔاوٕظ : 

ٔ ىتااااش :  دساعااااخ الرااااُد الليااااُْ ك د. اؽمااااذ  .ٖٕ

 .  1ٗٗمخزبس  مش : 

دسَط فاآ  لاا  االصااُاد العشثٕااخ ك كاابوزٕىُٕ :  .ٕٗ

ٔٓ4  . 

 .  ٕٖٗ/ٗكزبة عٕجًُٔ : .ٕ٘

 المرذس واغً .  .ٕٙ

 .  ٙٙ/ٔٔ ىتش :  عش صىب خ اض شاة : .2ٕ

 .  ٘-ٗ/ٔٔ ىتش :  الغمٍشح :  .4ٕ

 . ٕٕٕ/ٔك َ ٔ ىتش :  المضٌش :  ٗ٘ الربؽجٓ : .1ٕ

 .  ٙٗ٘الربؽجٓ :  .ٖٓ

ك راؼ الدإ   1ٔٔدُٔان أثٓ األعاُد الاذ لٓ :  .ٖٔ

 ٔبعااإه ك َقاااذ عاااب  ثبلاااذُٔانمؾماااذ ؽغاااه آن 

 )ثبلابف(

 .  ٘/ٔٔ ىتش :  الغمٍشح :  .ٕٖ

ك   2ٖٔ ىتش :  الالت َاضثذان ك الثاه الغا ٕذ :  .ٖٖ

 .   1ٖٔ/ٕمبلٓ الابلٓ : أ

ٔ ىتااش :  الزطااُس الليااُْ )متاابٌشي َ للااً( ك د.  .ٖٗ

 .  4ٕسمضبن  جذ الزُاة : 

 .  ٖٖٔ ىتش :  ملؾمخ كل بم  ك د. طً ثبقش :  .ٖ٘

 .  ٘ٙٗ/ٕبد العشثٕخ فٓ الزشاس : ٔ ىتش :  اللٍغ .ٖٙ

 .  ٘ٓٔٔ ىتش :  لٍغخ رمٕ  :  .2ٖ

 .  ٗ٘الربؽجٓ فٓ فاً الليخ : .4ٖ

 .  ٖٖٗ/ٗ:  ٔ ىتش :  كزبة عٕجًُٔ .1ٖ

 ٔ ىتش :  المرذس واغً.  .ٓٗ

 ٔ ىتش :  المرذس واغً. .ٔٗ

 .  ٖ٘ٙ/ٕان ك الثٓ الطّٕت الليُْ : االثذٔ ىتش :  .ٕٗ

ٔ ىتش :  مىبٌظ الجؾش فٓ الليخ ك د. رّمب  ؽّغبن  .ٖٗ

 :ٔٓٔ   

 .  ٖٖٗ/ٗٔ ىتش :  كزبة عٕجًُٔ :  .ٗٗ

 .  ٖٗٗ/ٗٔ ىتش :  المرذس واغً :  .٘ٗ
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 لغبن العشة : )مبدح عرص( .  .ٙٗ

 لاا  الليااخ العااب  )األصااُاد( د. كماابن   ٔ ىتااش : .2ٗ

 .  4٘ثدش : 

 .  ٖٖٗ/ٗٔ ىتش :  كزبة عٕجًُٔ :  .4ٗ

 .  ٖٗٗ/ٗٔ ىتش :  المرذس واغً:  .1ٗ

 .  ٕٔٗ/ٖمعبوٓ الاشآن للاشا  :  .ٓ٘

 .  42ٕ/ٔٔ ىتش :  عش صىب خ اال شاة :  .ٔ٘

ٔ ىتش :  فاً الليخ ك د.  لٓ  جذ الُاؽاذ َافآ :  .ٕ٘

ٕ4ٙ  . 

 

 

 املصادر واملراجع : 
 اشآن ال شٔ  ال -

اضثااااااذان ك ألثاااااآ الطٕاااااات الطّٕاااااات الليااااااُْ  -

ٌاام( ك رؾإااا ك  ااض الااذٔه الزىااُ ٓ ك ٖٔ٘)د

 .  1ٙٓٔدمدا ك 

ٌام( 4ٕٗأعجبة ؽذَس الؾشَف ك اثه عٕىب )د -

رؾإا مؾماذ ؽّغابن اليٕابن َٔؾٕاّ مٕاش  لا  ك 

 . 14ٔٔدمدا ك  –مغمع الليخ العشثٕخ 

األصااُاد اللئُااخ ك د. إثااشإٌ  أواإظ ك م زجااخ  -

 .  12ٔٔك  ٗاالوغلُ المرشٔخ ك الابٌشح ك ط

ٌاام( ك رؾإااا ٕ٘٘الجٕاابن َالزجٕاإه ك للغاابؽع ) -

م زجاااخ الخااابوغٓ ك  ٘ جاااذ الغااا   ٌااابسَن ك ط

 . 14٘ٔالابٌشح ك 

الزطاُس اللياُْ )متابٌشي َ للاً( ك د. سمضاابن  -

ك الاابٌشح ك  ٔ جذ الزاُاة ك مطجعاخ الماذوٓ ك ط

ٔ14ٗ  . 

ك َاثه الغا ٕذ ص صخ كزت فٓ الؾشَف )الخلٕل  -

ك َالشاصْ( ك رؾإاا د. سمضابن  جاذ الزاُاة ك 

   .11٘ٔك الابٌشح ك  ٕم زجخ الخبوغٓ ك ط

ٌم( داس المعابسف ٕٖٔالغمٍشح ك الثه دسٔذ )د -

 العضمبوٕخ ك ؽٕذس آثبد ك د.د

دساعخ الرُد الليُْ ك د. اؽمذ مخزبس  ماش ك  -

 . 12ٙٔ بل  ال زت ك ثٕشَد ك 

خ ك كاابوزٕىُٕ ك دسَط فاآ  لاا  أصااُاد العشثٕاا -

رشعماخ صاابلؼ الاشماابدْ ك الغبمعااخ الزُوغاإخ ك 

 . 1ٙٙٔرُوظ ك 

دٔااُان أثاآ األعااُد الااذ لٓ ك رؾإااا : الداإ   -

مؾماااذ ؽغاااه آن ٔبعااإه ك مطجعاااخ المعااابسف ك 

 . 1ٙٗٔك  ٕثيذاد ك ط

ٌم( ك 1ٕٖعش صىب خ اض شاة ك الثه عىٓ )د -

ك  ٔرؾإاااااا : مراااااطاّ الّغااااااب َآ اااااشٔه ك ط

 . 1٘ٗٔجٓ ك الابٌشح ك مطجعخ مرطاّ الؾل

ٌام( طجعاخ ٖٗٙهشػ المارل ك الثه ٔعإ  )د -

 داس صبدس ك ثٕشَد ك د.د .

الربؽجٓ فٓ فاً الليخ َعىه العشة فٓ ك مٍب  -

ٌااام( ك رؾإاااا مراااطاّ 1ٖ٘ك اثاااه فااابسط )د

 .  1ٖٙٔالدُٔمٓ ك ثٕشَد ك 

 لاا  الليااخ االعزمااب ٓ ك ٌذعااه ك رشعمااخ  جااذ  -

ضابفٕخ ك ثيذاد اليىٓ  ٕبد ك طجعخ داس الداَن ال

 . 141ٔك 

 لاا  الليااخ العااب  )األصااُاد( ك د. كماابن ثدااش ك  -

 12ٖٔداس المعبسف ك مرش ك 

ٌام( 2٘ٔالعٕه ك للخلٕل ثه اؽمذ الاشإٌذْ )د -

ك رؾإااااا د. إثااااشإٌ  الغاااابمشائٓ َد. مٍااااذْ 

المخضَمٓ ك طجعخ داس الداَن الضابفٕخ ك ثياذاد 

 مزعذد عىُاد الطجع .

ذ الُاؽاذ سافآ ك مطجعاخ فاً الليخ ك د.  لآ  جا -

 . 1٘ٓٔك  ٖلغىخ الجٕبن العشثٓ ك ط

فاااااآ اللٍغاااااابد العشثٕااااااخ  ك الثااااااه الغاااااا ٕذ  -

ٌااام( وداااشي : اَغغاااذ ٌاىاااش ك م زجاااخ ٕٗٗ)د

 المضىّ ك ثيذاد ك ضمه كزبة )ال ىض الليُْ(. 

ٌام( ك رؾإاا : 4ٓٔكزبة عإجًُٔ ك لغإجًُٔ ) -

ك داس الغٕال ك ثٕاشَد  ٔ جذ الغ   ٌبسَن ك ط

 ك د.د .

ٌاام( داس 2ٔٔلغاابن العااشة ك الثااه مىتااُس )د -

 صبدس ك ثٕشَد .

اللٍغاابد العشثٕااخ  فاآ الزااشاس ك د. اؽمااذ  لاا   -

الااذٔه الغىااذْ ك الااذاس العشثٕااخ  لل زاابة ك لٕجٕااب 

 .  124َٔرُوظ ك 

لٍغاااخ رمااإ  َأصشٌاااب فااآ العشثٕاااخ  المُؽاااذح ك  -

د.غبلت المطلجٓ ك داس الؾشٔاخ للطجب اخ ك ثياذاد 

 .  124ٔك 

فٕاً العبماخ ك  لآ ثاه ؽماضح ال غابئٓ مب رلؾه  -

ٌم( ك رؾإا د. سمضابن  جاذ الزاُاة ك 41ٔ)د

 .  14ٕٔك مطجعخ الخبوغٓ ك الابٌشح ك ٔط

المذ ل الّ  ل  الليخ َمىبٌظ الجؾاش اللياُْ ك  -

ك مطجعخ الماذوٓ ك  ٕد. سمضبن  جذ الزُاة ك ط

 . 14٘ٔمرش ك 

المضٌااش فاآ  لااُ  الليااخ َأوُا ٍااب ك للغاإُطٓ  -

رؾإاا : مؾماذ اؽماذ عابد الماُلّ  ٌام(1ٔٔ)د

ك مطجعخ  ٕغّ الؾلجٓ ك مراش ك َٗآ شٔه ك ط

ٔ1٘4 . 

ٌاام( رؾإااا : 2ٕٓمعاابوٓ الاااشان ك للاااشا  )د -

مؾماااذ  لااآ الىغااابس َآ اااشٔه ك داس الغاااشَس ك 

 د.د . 

ك داس  ٘ملؾمااااخ كل ااااابم  ك د. طااااً ثااااابقش ك ط -

 . 14ٙٔالداَن الضابفٕخ ك ثيذاد ك 

رّماااب  ؽّغااابن ك مىااابٌظ الجؾاااش فااآ اللياااخ ك د.  -

 . 1٘٘ٔمطجعخ الشعبلخ ك 

الىداااش فااآ الااااشا اد العداااش ك الثاااه الغاااضسْ  -

ٌم( إهشاف  لٓ مؾمذ الضاجبو ك مطجعاخ 4ٖٖ)

 مرطاّ مؾمذ  لٓ ك الابٌشح ك د. د . 

 

 

 Abstract 
      

     After thanking God for his guidance, 

the present study is specified to show the 

phonetic changes for the sound /alqaf/ in 

Nassirya city. We tried hard to discuss 
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the opinions of the traditional and the 

recent linguists of the phonetic 

substitution for that sound. 

     The research has reached at some 

conclusions and scientific facts .For 

example, the phonetic development of 

/alqaf/ sound in Nassirya is considered a 

part of the phonetic development which 

affected that sound in the ancient Arab 

dialects, where the accent of this city is 

considered as extension of these ancient 

tribal dialects.  

     We also found that the phonetic 

development of /alqaf/ sound in Nassirya 

city happened because of the linguistic 

development that happens in dialects 

generally; that is because the dialect 

could be developed in its sounds, 

vocabulary, meaning and grammar.  

     But we find that the phonetic 

development of sounds happened by 

itself in an automatic way with no 

interference of human will. That is why 

we found the /k/ sound is changed in 

pronunciation into four sounds (/alkaf/, 

/algain/ , /algeem/ , /algaf/) . And the 

inclination to the voicing of sounds in 

some words, or the inclination to the 

voiceless sound in some other words 

might be the main reason behind that 

substitution, in addition to the closeness 

in articulation between the sound 

substituted for and the substituting 

sound.  

     Also, the research showed that many 

substituted sounds in the current dialect 

of Nassirya city have roots in the ancient 

linguistic heritage.    
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